
                                                                      

                                                                                                                                                                           

Ofertes de treball temporal (6 mesos) en contracte de
pràctiques, per a joves inscrits en el Programa de Garantia

Juvenil, amb cicle formatiu o grau universitari, període 2019-20

La contractació dependrà de la recepció de la resolució d’aprovació per part del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya segons l’ordre TSF/115/2018.

Llocs de treball:
Tècnic/a auxiliar en informació i lleure juvenil, destinat/da a l'àrea de Joventut. 
Auxiliar administratiu/va. Escanejar documentació i arxivar-la segons programes informàtics
interns i específics de l’àrea d’Intervenció i Tresoreria.
Tècnic/a  auxiliar  d’arxiu. Digitalització  de  materials  diversos  de  l'Arxiu  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.
Tècnic/a auxiliar d’arxiu. Catalogació dels expedients de l'arxiu del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.
Tècnic/a en medi ambient. Tasques d’assessorament  i gestió documental, destinat al Centre
de Tractament de Residus, de l’àrea de Medi Ambient.
Tècnic/a auxiliar informàtic. Implementació de la nova intranet i inventariar el parc informàtic,
de l’àrea d’informàtica i noves tecnologies.
Auxiliar administratiu/va. Tasques d’atenció i informació a l’usuari de l’àrea de serveis socials
Tècnic/a en turisme. Tasques de redacció, revisió, gestió i digitalització de continguts turístics
de l’àrea de Turisme.

Presentació de sol.licituds i requisits dels candidats/tes.

Difusió La difusió es farà a través de presentació de l’oferta a l’Oficina de Treball de
la Generalitat (en endavant OTG) de Figueres, entre altres.

Requisits  del
candidat/a

1) Inscrit/a com a beneficiari/a del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 

2)  Inscrit/a  com a  demandant  d’ocupació  no  ocupada  (DONO)  al  Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya 

3)  En possessió  d’un títol  universitari  o de formació  professional  de grau
superior, segons la relació de l’annex 1.

4) Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en 
pràctiques. 

5) No haver participat en les convocatòries anteriors, ni estar contractat per
un altre programa de Garantia Juvenil.
6) Tenir el nivell de suficiència  de català (nivell C), en cas de no disposar-ne,
es farà una prova.
7) No podran participar, els/les joves que ja hagin estat contractats/des 
pràctiques, per un període superior als dos anys, per a la mateixa titulació. 

Presentació de
sol·licitud

Omplir model annex 2 i fer arribar a promocio@altemporda.cat, o directament
a l’oficina de Promoció Econòmica (carrer Clerch i Nicolau 2 E de Figueres)
en horari de 9 a 14 h. Tf. 972.514.470.

Data màxima de sol·licitud: 14 / octubre / 2019
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Procés de selecció i documentació acreditativa per participar-hi.

Selecció

Un cop rebuda la resolució d’aprovació del finançament del programa Joves
en Pràctiques 2019-20 (en endavant JENP), es presentarà l’oferta de treball
corresponent a l’OTG de Figueres.

Només s’ofertaran els llocs de treball que hagin estat aprovats pel programa
de JENP.

Des de l’OTG de Figueres, s’enviaran els CV dels candidats i candidates que
compleixin  els  requisits,  al  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà.  Aquests
candidats i candidates podran participar en el procés selectiu.

S’enviarà, als/les candidats/es que puguin participar en el procés selectiu, la
informació que inclourà:

1) El desenvolupament del procés selectiu.

2)  La  memòria  tècnica  del  programa  JENP  2019  -20,  amb  informació
concreta sobre les tasques a fer.

Data de 
contractació

La data de contractació serà, com a màxim, el 30/10/2019.

                                                                                                                                                                                              



                                                                      

                                                                                                                                                                           

Annex 1: Relació titulacions segons el lloc de treball.
Llocs de treball Titulació

Tècnic/a auxiliar en informació i lleure juvenil,
destinat/da a l'àrea de Joventut. 

Cicles Formatius de Grau Superior de les següents
famílies:  Activitats  físiques  i  esportives,  Serveis
Socioculturals  i  a  la  comunitat  i  altres  estudis
relacionats.  Estudis  universitaris  de  grau,
diplomatura o llicenciatura en ciències socials.

Auxiliar  administratiu/va.  Escanejar
documentació  i  arxivar-la  segons  programes
informàtics  interns  i  específics  de  l’àrea
d’Intervenció i Tresoreria.

Cicle  formatiu  de  grau  mig  o  superior  en  Gestió
Administrativa, i similars.

Tècnic/a  auxiliar  d’arxiu.  Digitalització  de
materials  diversos  de  l'Arxiu  Comarcal  de  l'Alt
Empordà.

Estudis  universitaris   de  grau  mig  i  superior  de
lletres,  administració  d'empreses  i  informàtica,
universitaris de grau mig i superior  i diplomatures
de la branca de lletres i  administració d'empreses
(Història,  Història  de  l'Art,  Geografia,  Magisteri,
Ciències  Polítiques,  Filosofia,  Filologia  catalana  i
castellana,  Gestió Administrativa,  Educació Social,
Treball Social, Comunicació Cultural, Pedagogia), i
cicles  de  formació  professional  administratius  de
grau superior.

Tècnic/a  auxiliar  d’arxiu.  Catalogació  dels
expedients  de  l'arxiu  del  Consell  Comarcal  de
l'Alt Empordà.

Estudis  universitaris   de  grau  mig  i  superior  de
lletres,  administració  d'empreses  i  informàtica,
universitaris de grau mig i superior  i diplomatures
de la branca de lletres i  administració d'empreses
(Història,  Història  de  l'Art,  Geografia,  Magisteri,
Ciències  Polítiques,  Filosofia,  Filologia  catalana  i
castellana,  Gestió Administrativa,  Educació Social,
Treball Social, Comunicació Cultural, Pedagogia), i
cicles  de  formació  professional  administratius  de
grau superior.

Tècnic/a  en  medi  ambient.  Tasques
d’assessorament  i gestió documental, destinat al
Centre de Tractament de Residus, de l’àrea de
Medi Ambient.

Estudis  de  grau  en  ciències  ambientals,  grau  en
biologia  ambiental  o  altres  graus  científics  amb
cursos  d'especialització  sobre  temàtiques
ambientals.

Tècnic/a auxiliar informàtic. Implementació de la 
nova intranet i inventariar el parc informàtic, de 
l’àrea d’informàtica i noves tecnologies.

Estudis  de  grau  mig  o  superior  en  Sistemes
microinformàtics i xarxes, o similar.

Auxiliar  administratiu/va. Tasques  d’atenció  i
informació a l’usuari de l’àrea de serveis socials

Estudis de cicle formatiu de grau mig o superior en
Gestió Administrativa, i similars.

Tècnic/a  en  turisme. Tasques  de  redacció,
revisió,  gestió  i  digitalització  de  continguts
turístics de l’àrea de Turisme.

Estudis  universitaris  de  grau  o  diplomatura  en
turisme,  història,  història  de  l'Art,  geografia,
màrqueting i Comunicació.

                                                                                                                                                                                              



                                                                      

                                                                                                                                                                           

Annex 2: model de sol·licitud de verificació de compliment dels requisits del programa
Joves en Pràctiques (en endavant JENP) 2019 – 20

En/na ..............................................................................................................................................

DNI ...........................................................

Correu electrònic (és necessari que estigui escrit amb claredat atès que la informació concreta
per a la selecció s’enviarà a través d’aquest mitjà)

.........................................................................................................................................................

Telèfon mòbil ..............................................

Telèfon fix ...................................................

Adreça ..............................................................................................................................

1) Demano

Que  les  meves  dades  siguin  trameses  a  l’Oficina  de  Treball  de  la  Generalitat  (OTG)  de
Figueres, amb la única finalitat de verificar si compleixo o no els requisits del programa Joves
en Pràctiques (JENP) 2018 – 19.

En el cas que compleixi els requisits, que des de l’OTG, es trameti el meu Currículum Vitae, al
Consell  Comarcal  de l’Alt  Empordà,  per  participar  en  el  procés  selectiu  del  lloc  de treball
següent:

.............................................................................. .........................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2) Estic informat/da que la presentació d’aquesta sol·licitud és de caràcter informatiu i que no
em genera cap tipus de dret, en relació al procés selectiu del programa JENP 2019 – 20. A més
a  més,  només  s’ofertaran  els  llocs  de  treball  que  siguin  finançats  des  del  Servei  Públic
d’Ocupació de Catalunya, a través de l’oportuna resolució d’aprovació.

........................................, a ...... de ............... de 2019

(signatura)

Responsable del tractament:  Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Finalitat del tractament: Les dades s'utilitzaran,
única i exclusivament per verificar si l’aspirant compleix els requisits per participar en el procés selectiu del programa
Joves en Pràctiques (JENP) 2018-19 .  Legitimació:  Obligació legal  i  consentiment de l’interessat mitjançant la
present autorització. Les dades són obligatòries per a la gestió que esteu realitzant. Destinataris: Les seves dades
no seran cedides a tercers.  Informació Addicional: Per a més informació consulti la nostra Política de Privacitat a la
web www.altemporda.cat .  Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Carreu Nou, 48, 17600-Figueres (Girona), mitjançant la Seu Electrònica, o per
correu electrònic a dpd@altemporda.cat

                                                                                                                                                                                              


